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Market Overview : เมษายน 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิล (KFFLEX)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบิลปันผล (KFFLEX-D)

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟลก็ซิเบ้ิล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีทวทีรัพยเ์พือ่การเลีย้งชีพ (KFTSRMF)

ในเดือนเมษายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับตัวลดลง

ร้อยละ -4.49 ในรูปผลตอบแทนรวม ปิดที ่ระดับ 1,529 จุด นับเป็นการ

ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan โดยตลาดหุ้นในภูมิภาค

เผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ

และจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

ในด้านปัจจัยพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนรายงานผลก าไรสุทธิไตรมาส 1/66 

อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน โดยบริษัทส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการ

ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลประกอบการจะ

ด าเนินต่อเนื่องไปในเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะออกมาในเชิงบวก

ราคาหุ้น Delta เป็นแรงกดดันให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการ

รายงานผลก าไรสุทธิอย่างน่าผิดหวัง ท าให้สูญเสียต าแหน่งในการ

เป็นบริษัทที ่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ผลส ารวจ

สถานการณ์การเลือกตั้งในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มี

พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก ซึ ่งจะเป็นแรงกดดันให้ไม่เกิด

รูปแบบของการปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง



PER (X) EPS Growth (%) PEG (X)

2566 2567 2566 2567 2566 2567

KFFLEX 30.57 20.13 36.11 31.91 0.85 0.63

SET 15.02 13.55 11.20 10.86 1.34 1.25

หมวดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก (%)
กองทุน KFFLEX

T
ra

n
s
p

o
rt

a
ti

o
n

 
&

 L
o

g
is

ti
c
s
 

IC
T

C
o

m
m

e
rc

e

B
a
n

k
in

g

E
n

e
rg

y

13.38 13.01 12.24 9.35 8.90

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

กองทุนฯ ให้น ้าหนักการลงทุนมากกว่า

ตลาด (overweight) ในหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์

เนื่องจากการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโต 

และหมวดขนส่งที ่ ได ้ผลบวกจากนักท่องเที ่ยว

ต่างชาติที่กลับมาฟื้นตัวได้ดี ในขณะที่ให้น ้าหนัก

การลงท ุนน ้อยกว ่าตลาด (underweight) ใน

หลักทรัพย์หมวดชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที ่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

ในเดือนเมษายน กองทุนฯ ได้เพิ่มสัดส่วนใน

หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยคาดหวังว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากการใช้จ่ายและคุณภาพสินทรัพย์ที่     

ดีข้ึนหลังการเลือกต้ัง

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ 28 เม.ย. 66

แหล่งข้อมูล บลจ. กรุงศรี ณ 28 เม.ย. 66
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง Valuation เฉลี่ยของหลักทรัพย์ในกองทุน

CASH LEVEL = 9.86%

ผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการผสมผสานระหว่างหลักทรัพย์ที ่มีก าไรเติบโตสูงและ

หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก 
ของกองทุน KFFLEX

BBL

GULF

AOT

ผลประกอบการของ AOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่าอากาศยานหลักในประเทศไทย มี

แนวโน้มเติบโตตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ส่งผล

ให้จ านวนผู้โดยสารที่ผ่านเข้าออกสนามบินเติบโต และรายได้ส่วนแบ่งจากร้านค้า

ปลอดภาษีที่จะเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในปี 2566

ADVANC

CPALL

CPALL ด าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื ้อที ่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยภายใต้

แบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่น มีร้านทั่วประเทศรวม 13,838 สาขา (ณ สิ ้นปี 2565) 

บริษัทมีแนวโน้มเติบโตจากการขยายสาขาปีละ 700 สาขา และการเพิ่มสัดส่วน

สินค้าอาหารที่มีอัตราก าไรสูง นอกจากนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มจะ

ช่วยให้ CPALL สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมีฐานะ

ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

ADVANC เป็นผู้น าธุรกิจโทรคมนาคมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่กลับมาดีขึ้น และสัญญาณการแข่งขันที่เริ่มผ่อนคลายหลังการควบรวม TRUE กับ 

DTAC นอกจากนี้รายได้ที่ไม่ใช่ธุรกิจมือถือยังมีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ อินเทอร์เน็ตบ้าน

จากการซื ้อก ิจการ TTTBB และแผนจัดตั ้งกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานเสา

โทรคมนาคม ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาแผน จะเป็นปัจจัยบวกในอนาคต

GULF ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า ก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,000MW สู่ 8,000MW ภายในปี 2570 ในช่วงที่ผ่านมา

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจก๊าซ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และมี          

แผนขยายธุรกิจสู่ธุรกิจดิจิทัล ที ่ประกอบด้วย data center และ smart grid โดยใช้

ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Singtel และการถือหุ้นทางอ้อมใน ADVANC

BBL เป็นธนาคารที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาค โดยธนาคาร

กรุงเทพเป็นธนาคารที่เน้นการปล่อยสินเชื่อภาคบรรษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งการที่

ธนาคารฯ ด าเนินนโยบายตั้งส ารองส าหรับหนี ้เสียไว้อยู ่ในระดับสูง ท าให้ได้รับ

ผลกระทบเชิงหนี้เสียน้อยกว่าธนาคารอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ



พอร์ตการลงทุนแบบยดืหยุน่ (Flexible model) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีฯ

ในเดือนเมษายน ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดพาณิชย์และ

หมวดการเงิน ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอิเล็กทรอนิกส์เป็น

ปัจจัยบวกเพิ่มเติม 

กองทุน %ตามช่วงเวลา %ต่อปี
ตั้งแต่จัดตั้ง

KFTHAISM

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน
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ผลตอบแทนย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล : บลจ. กรุงศรี ณ 28 เม.ย. 66 ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 

และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่ง

ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ ดัชนีชี้วัด 1 คือ (1) SET TRI 50% (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 

5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหัก

ภาษี 25% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 25% ๏ ดัชนีชี้วัด 2 คือ คือ (1) 

SET TRI 50% (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 25% (3) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 25% ๏ RMF เป็น

กองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๏ เอกสารวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ๏ วันจดทะเบียนกองทุน : KFFLEX 1 ธ.ค. 

49, KFFLEX-D 2 พ.ค. 45, KFTSRMF 17 ก.ย. 45, KFFLEX2RMF  16 ต.ค. 45 หมายเหตุ: *กรณีที่กองทุนยังจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี  

จะแสดงเป็นผลตอบแทนสะสมตามช่วงเวลา 

ผลตอบแทนย้อนหลัง

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
ต้ังแต่
จัดต้ัง*

KFFLEX -5.62% -2.37% -5.63% -9.72% 1.52% -6.04% -1.30% 4.77%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.87% 10.21% 11.10% 10.90% 12.54% 15.23% 14.92% 18.55%

KFFLEX-D -5.46% -2.17% -5.46% -9.39% 1.58% -5.92% -1.29% 7.53%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.59% 10.09% 10.88% 10.83% 12.42% 15.11% 14.84% 18.30%

ดัชนีช้ีวัด 1 -3.25% 0.47% -2.70% -0.96% 4.13% 0.88% 2.53% N/A

ความผันผวนของ
ดัชนีช้ีวัด 1

5.16% 4.38% 4.71% 4.74% 5.63% 6.75% 6.31% N/A

KFTSRMF -5.51% -2.29% -5.54% -9.73% 1.38% -6.18% -1.56% 8.99%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.79% 10.14% 11.02% 10.88% 12.37% 15.07% 14.86% 18.77%

KFFLEX2RMF -5.52% -2.29% -5.52% -9.70% 1.45% -6.10% -1.32% 7.88%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.72% 10.09% 10.95% 10.82% 12.36% 15.02% 14.64% 17.99%

ดัชนีช้ีวัด 2 -3.22% 0.54% -2.65% -0.82% 4.06% 0.87% 2.52% N/A

ความผันผวนของ
ดัชนีช้ีวัด 2

5.22% 4.36% 4.73% 4.59% 5.54% 6.83% 6.37% N/A

ผลการด าเนินงานของกองทุน



มุมมองตลาดหุ้นไทย

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล

การด าเนินงานในอนาคต ๏ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท า

ขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจ

รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๏ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  

ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

KFFLEX KFFLEX-D KFTSRMF KFFLEX2RMF

วันจดทะเบียน

กองทุน
1 ธ.ค. 49 2 พ.ค. 45 17 ก.ย. 45 16 ต.ค. 45

ระดับความเสีย่ง

กองทุน
ระดับ 6

นโยบาย

การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ

ต้ังแต่ร้อยละ 0 - 100% ของ NAV 

- ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ สถาบัน

การเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝาก

ธนาคารในประเทศ

- อาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ สัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การบริหารการลงทุน หรือตราสาร

ที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (หากมีการลงทุนใน

ต่างประเทศ กองทุนจะท าสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่ลดความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลีย่น) 

- ลงทุนในตราสารทุนใน

ประเทศต้ังแต่ร้อยละ 0 -

100% ของ NAV 

- ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐ 

สถาบันการเงิน 

บริษัทเอกชน หรือเงินฝาก

ธนาคารในประเทศ

- ลงทุนในตราสารทุนใน

ประเทศต้ังแต่ร้อยละ 0 

- 100% ของ NAV 

- ลงทุนในตราสารหน้ี

ภาครัฐ สถาบัน

การเงิน บริษัทเอกชน 

หรือเงินฝากธนาคาร

ในประเทศ

- อาจลงทุนในตราสาร

หน้ีต่างประเทศ

บางส่วน และท า

สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า เพื่อลดความ

เสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นเงิน

- ลงทุนในตราสารทุนใน

ประเทศต้ังแต่ร้อยละ 0 

- 100% ของ NAV 

- ลงทุนในตราสารหน้ี

ภาครัฐ สถาบัน

การเงิน บริษัทเอกชน 

หรือเงินฝากธนาคาร

ในประเทศ

นโยบาย

จ่ายปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปนัผล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน

อัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 

ของก าไรสุทธิ / ก าไรสะสม

ไม่มีการจ่ายเงินปนัผล

รายละเอียดกองทุน

บลจ. กรุงศรี มีมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ต่อการลงทุนในตราสารทุนไทยในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 

โดยปัจจัยส าคัญในระยะสั้นคือความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลดีให้

การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีความชัดเจนด้านการ

ด าเนินนโยบายต่างๆ ส าหรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1/2566 โดยรวมเติบโตใน

อัตราร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า โดย 43% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด 

และ 31% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการท่ีต ่ากว่าคาด


